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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte  
 
Dato:  Tirsdag 09.03.21  
Tid: Kl. 17.00  
Sted: på Zoom – link kommer på tirsdag  
 
 
 
Studentrådet SUs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 06/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 23.02.21 *  
Ref-sak 07/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
  
SU-sak 18/21  Psykososialt tiltak   
SU-sak 19/21 Stemmerett i Studentrådet SU * 
SU-sak 20/21 Rutiner for valg av PTV * 
SU-sak 21/21 Workshop om valget  
SU-sak 22/21 Eventuelt  
 
 Evaluering av møtet  
 
 
 
 
Studentrådet SU 
 
Fredrik S. Lier    Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
 
 
  
 
 

Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack  
 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2021 
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Saksbehandler: Anders Lie Hagen, Lektortillitsvalgt (LTV) 
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
STEMMERETT I STUDENTRÅDET SU    
 
 
Hensikten med denne saker er å skape en felles forståelse av hvem som har 
stemmerett i studentrådet. Erfarer at Studentrådet SU praktiserer at hvert institutt har én 
stemme. Regler for valg og stemmerett reguleres vanligvis gjennom vedtekter. 
 
Studentrådets vedtekter finnes på T-disken:  
T:\2. Lover, regler og instrukser\Lover og regler\Studentrådet SU/ Vedtekter for 
Studentrådet SU 01.01.17docx  
 
Studentrådet SU har imidlertid ingen vedtekter som formelt beskriver hvem som har 
rettighet til å stemme. Studentrådet HF har derimot i §4.1 definert at «hvert institutt har 1 
stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer». Selv om mange av 
avgjørelsene i Studentrådet SU er konsensuspreget og det sjeldent er behov for formell 
avstemning, bør det eksistere vedtekter som tydelig definerer hvem som har 
stemmerett. 
 
Det er spesielt ett dilemma jeg som lektortillitsvalgt vil løfte frem. Lektorstudentene er 
ikke organisert under ett institutt, men tar emner ved en rekke ulike institutter. Derfor 
representeres studentene med lektortillitsvalgt – og ikke instituttillitsvalgt. Med dagens 
praksis, der stemmene er tilknyttet hvert institutt, har imidlertid ikke lektortillitsvalgt 
stemmerett i studentrådet. Jeg ønsker derfor å diskutere om det finnes andre måter å 
definere hvem som har stemmerett. 
 
Noen studentråd opererer med at alle medlemmer av studentrådet har én stemme hver 
på saker med votering. En annen mulighet er å definere at lektortillitsvalgt har 
stemmerett tilsvarende ett institutt. 
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Forslag:  
 
Studentrådet diskuterer hva slags regler Studentrådet SU bør ha for stemmerett. Kan 
eventuelt fremmes forslag til vedtektsendringer ved allmøtet senere i vår, der det 
presiseres hvem som har stemmerett. 
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Historiske tillegg: 
 
Eneste retningslinje vi har for avstemming i Studentrådet SU er i forbindelse med valg 
av PTV.  
 
 Valgprosedyre ved oppnevning av PTVer    
Vedtatt på SU-møte 12.11.19 SU-sak 47/19   
 
 I Mandat for studieprogramråd ved NTNU er gjeldende rektorvedtak på NTNU fra og 
med 01.01.2018:   
Sammensetning og funksjonstid  
…. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved 
fakultetet.  
   
Derfor er det vedtatt at:   

Hvert institutt har en stemme i studentrådet.   
Fakultetstillitsvalgte har 2 stemmer til sammen.  

 
 
Bakgrunn for forslaget:   
Ved gjeldene reglement og vedtekter for Studentrådet SU er det ikke lenger regler om 
stemmerett i studentrådet og gjeldene vedtekter tilsier at vedtektsendringer kun kan skje 
på allmøte for SU-fakultetet.   
 
Forslaget står i stil til Studentrådet SVTs vedtekter vedtatt 12.09.05.   
Og gjeldene vedtekt for Studentrådet HF (12.09.05, endret sist i 2017) §4 om 
stemmerett.   
 
FTVene ved SU forslår derfor at det vedtas ved flertall i studentrådsmøte at vi gjør det 
slik for gjeldene studentrådsmøte da dette blir mest rettferdig da instituttene varier fra 2-
5 medlemmer.  
 
 
 
Dette er endret nå pga endret rektorvedtak, mottatt 04.03.21:   
 
Studentrepresentantene har ett års funksjonstid. De velges av studentene ved 
studieprogrammet, og godkjennes av studentrådet ved fakultetet. 
 
  
 
 
 



 
 
 

SU-sak 20/21 
 
Saksbehandler: Fredrik S. Lier    
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
FTR  – Er den gamle benevningen på FTV  
 

 
 
RUTINER FOR VALG AV ITV OG PTV 
 
Studentrådene HF og SU følger lover og regler som er satt for dette: 

• Universitetsloven sier:  

§ 4-4.Studentenes representasjon i institusjonens organer (1) Studentene skal ha minst 
20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. 
Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med 
ytterligere en student med tale- og forslagsrett.  

 
• NTNUs valgregler sier: 

• § 10. Valg av studentmedlemmer til styret, fakultetsstyrer, instituttstyrer og 
medvirkningsorgan ved instituttene  

• Valg av studenter skjer ved elektronisk urnevalg.  
……  

• 4. På fakultets- og instituttnivå ivaretas valgstyrets oppgaver av de studenttillitsvalgte 
ved hvert fakultet. 
o 21 Valg kan alternativt gjennomføres som urnevalg i allmøte. 
 

• 21. Fakultetstillitsrepresentantene (FTR’ene) ivaretar enten selv valgstyrets 
oppgaver eller tar ansvar for å oppnevne valgstyre for studentvalgene på fakultets- 
og instituttnivå. FTR’ene representerer ”i kraft av sitt verv” studentene i 
fakultetsstyre.  

• 22. Gjennomføres i henhold til gjeldende allmøtereglement ved det aktuelle 
fakultet og institutt.   

• jmf Valgreglement ved NTNU § 4. Valgbarhet - pkt 2.  



Studentrådet SU 
SU-sak 20/21 

Side 2 av 3 
  

  
Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. Aktuelle kandidater må ha 
dokumenterte språkferdigheter til å skjøtte vervet.  

 
• Mandat for studieprogram ved NTNU  

Rektorvedtak gjeldende fra 02.02.2021 (Referanse 2021/8389/SORLI)  
Sammensetning og funksjonstid 
Studentrepresentantene har ett års funksjonstid. De velges av studentene ved 
studieprogrammet, og godkjennes av studentrådet ved fakultetet.  

  
 
For å prøve å gjøre jobben med å velge PTVer greiest og mest oversiktlig så setter vi 
her noen enkle retningslinjer som en huskeliste:  

• Valg av PTV 
o Spør om det er PTVer som ønsker å stille til gjenvalg 
o Send ut – gjerne via programleder – en felles infomail til alle studentene på 

programmet om at skal det være valg av ny PTV. Kandidater melder seg 
via et Form-skjema.  

o Valg av ITV og PTV tilstrebes å velge en for studieåret og en for 
kalenderåret, slik at de overlapper hverandre.  

o  
 
 
 
Noen spørsmål:  

• Vi tenker å prøve å få til litt promotering for studentrådet og ITVéne på 
blackboard. Noen som har erfaringer med dette? Evt tips til hvilke av våre 
funksjoner som ITV som kan være spesielt nyttig for studentene å få høre om?  
 

• Hvem har ansvaret for at det blir valgt PTVer og hvem er ansvaret for å informere 
studentgruppene om dette vervet og valgprosessen?  

o I utgangspunktet er det studentene som har ansvaret for dette da PTVene 
er valg av og for studentene 

o Det settes alltid stor pris på at instituttene hjelper til med å spre 
informasjonen om valgene da studentene ikke har tilgang til listene over 
alle studenter ved de enkelte inst. og studieprogram  

o ITV ene har et ansvar for å informere studentene på de enkelt 
studieprogram ved sitt inst. og vi jobber med å styrke dette i 
tillitsvalgtgruppen.  
 

• Etter det jeg forstår skal det være 2 PTVer for hvert program. Disse sitter i 
følgende sykluser; kalenderår 01.01-31.12 og studieår 01.07-31.06. Stemmer 
dette?  

o Ja dette stemmer.  
 Vi har valgt en førsteårsstudent fra hvert kull på masternivå som 

sitter i 2 år av praktiske grunner.  
• Det er ikke alltid at de «praktiske grunnene» trumfer lover og 

regler. Så alle studentrepresentantene skal velges for ett år.  
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• Jeg får videre beskjed om at de som blir valgt skal registrere seg i et nett-skjema 

for å bli oppnevnt? Hvor og når skal dette gjøres? 
o Siden vi har digitale valg har vi opprettet skjema i Forms som vi 

annonserer ut mot studenten i valgperiodene.  
o Vi tilstreber å ha en valgperiode pr semester – samtidig som alle de andre 

fakultetene og Studenttinget har valg til styret eller Studenttinget.  
 

• Det står generelt lite om studentdemokratiet og de ulike rollene, samt lite av dette 
er beskrevet på engelsk. Dette er uheldig med tanke på de internasjonale 
studentene ved vårt institutt.  

o Vi prøver å ha noe på engelsk, men det offisielle arbeidsspråket ved NTNU er 
norsk  

o  - jmf Valgreglement ved NTNU § 4. Valgbarhet pkt 2.  
 Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. Aktuelle kandidater må 

ha dokumenterte språkferdigheter til å skjøtte vervet. 
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